
 
 

 

 

Warszawa, dnia 10 maja 2021 roku, 

 

 

Szanowny Pan Aleksander Pociej 
Przewodniczący Senackiej Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności  
i Petycji 
 
Szanowny Pan Krzysztof Kwiatkowski 
Przewodniczący Senackiej Komisji 
Ustawodawczej 

 

 

Dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki nr 383, druki sejmowe nr 867, 867-A, 1002 i 1002-A) 

 

Szanowni Panowie Przewodniczący,  

 

w imieniu władz oraz członków izb gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców polskiego 

rynku telekomunikacyjnego oraz branży ICT, w związku ze skierowaniem projektu ustawy o 

zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 383, dalej: 

Projekt ustawy) do rozpatrzenia na łączonym posiedzeniu senackich Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, przedstawiamy nasze stanowisko  

w sprawie zmiany brzmienia art. 218a ustawy - Kodeks postępowania karnego. Złożenie 

stanowiska motywowane jest faktem, iż projektowane rozwiązania dotykają bezpośrednio 

interesów zrzeszonych w izbach przedsiębiorców telekomunikacyjnych.   

 

I. Postulat nadrzędny 

A. USUWANIE TREŚCI 

Konieczność procedowania Projektu ustawy, w tym znowelizowania brzmienia art. 218a kpk, 

uzasadnia się obowiązkiem wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 

2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję 

ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniającej decyzję Rady 2005/671/WSiSW (dalej 

dyrektywa 2017/541). Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 dyrektywy 2017/541, który dotyczy 

wdrożenia środków służących zwalczaniu treści internetowych publicznie nawołujących do 

popełnienia przestępstwa, państwa członkowskie zobligowane są do zapewnienia 

mechanizmów umożliwiających natychmiastowe usuwanie takich treści internetowych. Należy 

jednak zauważyć, że w przedmiotowym zakresie przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie 

mogą stanowić grupy podmiotów, do których adresowany jest niniejszy obowiązek z 

powodu braku technicznych możliwości usuwania treści udostępnianych drogą 

elektroniczną. Odpowiedzialni za tego typu działania mogą być jedynie administratorzy portali 

i stron internetowych, na których publikowane są zakazywane treści oraz ewentualnie 

usługodawcy hostingowi udostępniający swój system i inne zasoby na potrzeby ich 

prowadzenia. Zaprojektowana treść art. 218a ust. 4 kpk ukazuje niezrozumienie sposobu 



 
 

 

 

funkcjonowania i istoty działalności telekomunikacyjnej poprzez nałożenie na 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązku niewykonalnego, niemożliwego 

przez nich do zrealizowania. Ten obowiązek może być zrealizowany wyłącznie przez 

dostawców hostingu. 

B. BLOKOWANIE DOSTĘPU 

Jednocześnie, należy zwrócić uwagę, że w tym samym art. 21 ust. 2 dyrektywy 2017/541 

prawodawca unijny określił fakultatywną możliwość wdrożenia środków w celu zablokowania 

użytkownikom dostępu do takich treści. Możliwość ta jest jednak obwarowana 

koniecznością zaktualizowania się przesłanki braku możliwości usunięcia treści („jeśli 

usunięcie treści […] u źródła nie jest wykonalne”). Tymczasem polski projekt implementujący 

unijną dyrektywę z góry przesądza o nałożeniu na przedsiębiorców telekomunikacyjnych i inne 

wskazane podmioty obowiązku uniemożliwienia dostępu do danych, bez wcześniejszego 

zbadania faktu spełnienia tejże przesłanki. Taką ingerencję legislacyjną w treść przepisu art. 

218a kpk ocenić zatem należy jako przedwczesną oraz zbędną w kontekście skutecznego 

wdrożenia dyrektywy 2017/541 do polskiego porządku prawnego. Co więcej, przypomnieć 

należy, że art. 218a kpk został wprowadzony do polskiej procedury karnej w wyniku 

implementacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 r. i jego 

istotę stanowi możliwość niezwłocznego zabezpieczenia danych informatycznych, które mogą 

być narażone na ryzyko utraty lub modyfikacji. Powszechnie w doktrynie treść art. 218a kpk 

uważa się za wyraz kompromisu pomiędzy interesem wymiaru sprawiedliwości a prawami 

obywatelskimi. Projekt ustawy w zakresie, w którym rozszerza obowiązki spoczywające na 

podmiotach z branży telekomunikacyjnej należy zatem ocenić jako bezzasadnie naruszający i 

niweczący osiągnięte w tym zakresie porozumienie z obywatelami.  

Co więcej, w dniu 29 kwietnia br. zostało zatwierdzone przez Przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego oraz Przewodniczącego Rady UE rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania 

rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym (nr 2018/0331 (COD)). 

Przepisy rozporządzenia – które będą bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich UE – określają zamknięty katalog podmiotów, na których spoczywać będą 

analogiczne obowiązki do tych wprowadzanych w Projekcie ustawy przez polskiego 

prawodawcę, tj. usuwania treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu 

do tych treści. Co jednak istotne, krąg adresatów tych obowiązków jest mniejszy niż ten 

określony w Projekcie ustawy implementującym dyrektywę 2017/541, ponieważ 

obejmuje wyłącznie dostawców usług hostingowych przechowujących treści 

dostarczone przez użytkowników. Taka regulacja pozostaje w zgodzie z naszymi 

powyższymi postulatami, a przede wszystkim odzwierciedla realne, techniczne 

możliwości realizowania tego typu nakazów wydanych przez organy państwa.  

Wobec powyższego, postulujemy o niedokonywanie zmian w brzmieniu przepisu art. 

218a kpk w zakresie, w jakim nakłada on obowiązki usunięcia treści lub uniemożliwienia 

dostępu do danych na podmioty inne niż hostingodawcy (administratorzy treści), 

ponieważ taka regulacja nie koresponduje i jest niezgodna z przyjętymi przepisami 

unijnymi, które regulują tematykę rozpowszechniania treści terrorystycznych w 

Internecie w sposób szczególny.  

W przypadku, w którym powyższy postulat nie zostanie uwzględniony, poniżej przedstawiamy 

uwagi szczegółowe do zaprojektowanej zmiany art. 218a kpk, o których prosimy rozważenie 

oraz uwzględnienie w toku dalszych prac legislacyjnych nad Projektem ustawy. 



 
 

 

 

 

II. Postulat ewentualny w przypadku nieuwzględnienia postulatu z pkt I 

 

Lp.  Treść postulatu Uzasadnienie 

1. Określenie 

pierwszeństwa 

obowiązku usuwania 

treści przez 

administratorów przed 

obowiązkiem blokowania 

dostępu do takich treści 

przez przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych 

Jak zostało wskazane powyżej, art. 21 ust. 2 dyrektywy 2017/541 

określa fakultatywność zdefiniowania przez państwa członkowskie 

regulacji i wprowadzenia środków mających na celu zablokowanie 

użytkownikom dostępu do treści nawołujących do popełnienia 

przestępstwa terrorystycznego. Możliwość wprowadzenia takiego 

dodatkowego środka obarczona jest spełnieniem przesłanki braku 

wcześniejszej możliwości usunięcia tych treści. Oznacza to, że 

prawodawca unijny przesądził z góry o pierwszeństwie 

obowiązku usunięcia treści nad obowiązkiem zablokowania 

dostępu do treści. Tym samym, w przypadku wystąpienia 

przesłanki aktualizującej uprawnienie państwa członkowskiego do 

wprowadzenia takiego środka i ostatecznie wprowadzenie do 

prawa krajowego regulacji zobowiązującej do blokowania dostępu 

do treści, następuje konieczność zastrzeżenia wprost w treści 

przepisów realizowania w pierwszej kolejności  obowiązku 

usuwania treści przez administratorów i usługodawców 

hostingowych. 

2. Uwzględnienie w 

projektowanej regulacji 

skutecznej procedury 

odwoławczej od 

postanowień sądu lub 

prokuratora  

Art. 21 ust. 3 dyrektywy 2017/541 stanowi, że środki polegające na 

usuwaniu i blokowaniu muszą być wprowadzane na podstawie 

przejrzystych procedur w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony 

użytkowników oraz proporcjonalności regulacji. Jednym z 

aspektów zagwarantowania powyższych wartości jest przyznanie 

przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz innym osobom trzecim 

w zakresie, w jakim treść postanowień bezpośrednio dotyczy ich 

praw i obowiązków, prawa do zaskarżenia postanowienia sądu lub 

prokuratora o zabezpieczeniu danych oraz zablokowaniu dostępu 

do treści. Zgodnie z oceną doktryny odnośnie aktualnie 

obowiązującej treści art. 218a kpk, postanowienia o 

zabezpieczeniu danych informatycznych nie mieszczą się w 

katalogu postanowień i czynności, na które przysługuje zażalenie 

zgodnie z art. 236 § 1 kpk. Co więcej, uprawnienia tego nie 

wywodzą także z treści art. 302 § 1 oraz art. 459 § 1 kpk. W związku 

z takim rozumieniem, przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą 

pozbawieni podstawowego prawa do odwołania się od 

rozstrzygnięć organów, których treść potencjalnie może być błędna 

lub naruszać im przysługujące prawa. Wobec powyższego, 

konieczne jest uwzględnienie w projektowanym brzmieniu art. 

218a kpk wprost prawa do wniesienia zażalenia na 

postanowienie sądu lub prokuratora.  

3. Utworzenie na wzór 

regulacji z art. 15f ustawy 

o grach hazardowych 

rejestru domen 

Zgodnie z dokonanymi już wskazaniami przedsiębiorcy 

telekomunikacyjni nie mają możliwości usuwania dostępu do treści. 

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni wyłącznie uczestniczą w ich 

przesyle, nie znając ich treści, jak również ich nie przechowując. W 

związku z tym wydaje się, że w przypadku gdy usunięcie treści nie 

jest możliwe przez administratorów, jedynym możliwym 



 
 

 

 

rozwiązaniem, zgodnym z projektowaną dyrektywą jest 

utworzenie rejestru domen na wzór regulacji obowiązującej na 

gruncie ustawy o grach hazardowych. Regulacja ta bowiem 

została zaprojektowana w sposób, który uwzględnia specyfikę 

działalności telekomunikacyjnej, co z kolei pozwala na sprawne 

przeprowadzanie czynności niezbędnych do realizacji wskazanego 

obowiązku (m.in. określa, że obowiązek uniemożliwienia dostępu 

do danych polega na zamianie nazw domen internetowych na 

adresy IP bez obowiązku filtrowania ruchu  sieci). Ponadto, co 

szczególnie istotne w kontekście sformułowanego w pkt 3 

postulatu, uwzględnia także możliwość złożenia przez uprawnione 

podmioty sprzeciwu od decyzji ws. wpisania nazwy domeny do 

rejestru. Tym samym, ważne jest, aby wszelkie dalsze prace nad 

ewentualnym nałożeniem obowiązku blokowania domen były 

oparte na sprawdzonych już i skutecznych przepisach art. 15f 

ustawy o grach hazardowych. Nieuwzględnienie analogicznych 

procedur w projektowanej ustawie w znacznym stopniu poddaje w 

wątpliwość kompleksowość całej regulacji, a także jej rzetelność 

względem objętych nią podmiotów i prowadzonych przez nich 

działalności telekomunikacyjnej.  

Jednocześnie prosimy o rozważenie wprowadzenia dla 

obowiązku blokowania domen internetowych jednego 

scentralizowanego rejestru. Takie rozwiązanie byłoby prostsze i 

tańsze zarówno dla administracji jak też dla przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. Dodatkowo pozwoliłoby ono na uniknięcie 

problemów technicznych w sytuacji gdyby dana domena miałaby 

być blokowana na podstawie decyzji kilku organów, sądu czy 

prokuratora. Blokowanie domeny internetowej wiąże się z 

przekierowaniem połączenia na domenę instytucji, która zleciła jej 

zablokowanie w celu wyjaśnienia konsumentowi powodów 

blokady. W przypadku kilku rejestrów to samo połączenie na 

zablokowaną domenę mogłoby oznaczać konieczność 

jednoczesnego przekierowania na kilka domen publicznych.  

Wielość rejestrów stwarzałaby również zagrożenie, że w przypadku 

zablokowania domeny w kilku z nich, informacja w jednym rejestrze 

o odblokowaniu domeny mogłaby powodować automatyczne jej 

odblokowanie, mimo że nadal byłaby zablokowana w innych 

rejestrach.  

 

 

***  

 

Mając na uwadze powyższe, jako uprawnieni do reprezentacji Prezesi izb 

gospodarczych sektora telekomunikacyjnego, informujemy o możliwości udzielenia dalszych 

wyjaśnień i uzupełnień do niniejszego stanowiska, a także wyrażamy pełną gotować do dalszej 

współpracy w toku prowadzonych prac legislacyjnych nad Projektem ustawy.  

 

 



 
 

 

 

 

________________________ 

Jerzy Straszewski  

Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej PIKE 

 

 

                                                                          

_____________________________ 

Stefan Kamiński 

Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KIGEiT 

  

 

 

_____________________________ 

Krzysztof Kacprowicz 

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji ZPMEiT 

MEDIAKOM 

 

 

_____________________________ 

Karol Skupień 

Prezes Zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej KIKE 

 

 

_____________________________ 

Paweł Wołoch 

Prezes Zarządu Związku Telewizji Kablowych w Polsce – Izba Gospodarcza ZTKIG 

 

 

Do wiadomości:  

- Dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Proć. 


